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Beslutad på styrelsemöte nr, dat. —2016-xx-xx 



1. INLEDNING  

I detta dokument redovisas en plan för kontroll och underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet med 
uppskattade tidsintervall.  
 
Planen omfattar bostäderna med tillhörande utrymmen såsom trapphus och garage inom Europén 1,  
Stockholm.   
 
Syftet med planen är att genom kontroll säkerställa brandskyddets funktion samt undvika försämringar i 
installationer på grund av byggnadens användning och allmänna åldrande.  
 
Kontrollplanen utgör en del av föreningens systematiska brandskyddsarbete och ska inarbetas i byggnadens 
drift- och underhållsskötsel.  
 
2. BAKGRUND  

 
I Boverkets byggregler framgår bl.a. att:  
För byggnader eller delar av dem bör det finnas skriftliga instruktioner för hur och när kontroll, provning 
samt skötsel och underhåll ska utföras. Detta för att de krav på byggnader och deras installationer som följer 
av dessa föreskrifter och av huvudförfattningarna ska uppfyllas under  
brukstiden. 
 
Vid ändring av byggnader kan befintliga instruktioner behöva kompletteras eller uppdateras.  
Dokumentationen ska anpassas till byggnadens användning samt till installationernas omfattning och  
utformning.” 
 
För att brandskyddet ska fungera över tid måste ett väl fungerande skötsel- och underhållsarbete  
Utföras i syfte att upprätthålla avsedd funktion. 
  
3. KONTROLL 

 
För byggnaderna finns en brandskyddsdokumentation som upprättades i samband med nybyggnationen, 
vilken kan ge en större förståelse för byggnadernas brandskydd och dess olika delar.   
 
Kontroll av brandskyddstekniska installationer bör ske vid så väl fastslagna tidpunkter som möjligt. Ju bättre 
styrd kontrollen är desto större är sannolikheten att kontrollen blir genomförd.   
 
Eventuella brister ska åtgärdas omgående. Vid behov av åtgärdande som inte ingår i kontrollantens åtagande 
ska rapporteras omgående till styrelsen eller till av styrelsen utsedd kontaktperson.   
 
Den genomförda kontrollen och eventuella åtgärder ska dokumenteras för varje enskild 
installation/byggnadsdel. Den detaljerade dokumentationen ger möjligheten att se om någon installation 
ofta har felfunktion och vidta effektiva åtgärder för att lösa felet/bristen.  
       

  



4. KONTROLLER OCH INTERVALL      

Benämning     Intervall Utförare  
Utrymningsvägar 
Dörrars beslag för utrymning är oskadda     Varje månad   

Dörrar/fönster för utrymning är inte blockerade    Varje månad   

Utrymningsvägar/trapphus är fria från skrymmande/brännbart  Varje månad   
material 
 
Vägledande markeringar (gröna utrymningsskyltar)  
Skyltar är på plats och lyser utan felsignal     Varje månad JM  

Test av batterifunktion (60 minuter)     Varje år  

Nödbelysning i trapphus  
Armaturer är på plats, ingen felsignal     Varje månad  JM 

Test av batterifunktion (60 minuter)     Varje år  

Brandvarnare  
Kontroll av larmsignal och batteri    Varje månad Boende 

Släckanordningar  
Kontroll av stigarledningar, okulär kontroll av intag samt att  Varje kvartal 
uttagsventiler är åtskruvade  

Brandgasventilation  
Luckor i källare/garage är skyltade och öppningsbara utifrån   2 ggr/år JM  

Luckor ej blockerade av material     2 ggr/år JM 

Lucka i trapphustopp är öppningsbara från entréplan    2 ggr/år JM 

Lucka i hisschakt kan öppna via rökdetektor inom hisschakt samt via 2 ggr/år JM 
tryckknapp i entréplan  

Brandcellsgränser  
Dörrar får tillhållning i karm      Varje månad  

Täckbricka finns om lås saknas     Varje månad  

Dörrstängarfunktion      Varje kvartal  

Nya genomföringar i väggar/bjälklag     Varje år  

Ventilationssystem  
Kontroll av ventilationssystemets brandskyddsfunktioner   Varje år JM 
(framgår av brandskyddsdokumentationen)  
 


